
 
 

 
 

Nyckeltalsjämförelse 

2019 

 
I detta nyhetsbrev från förvaltnings- och 

utvecklingsorganisationen finns bl.a. 

information om vad som kommer att ske 

under 2019.  

För att förstärka Best Service syfte gällande 

Lärande och Kunskapsspridning så vill 

styrelsen arbeta in en övergång av 

begreppen från Benchmarking/Benchlearning 

till Nyckeltalsjämförelse/Erfarenhetsutbyte. 

Ni kommer att märka denna förändring i våra 

presentationer framöver. I detta brev vill vi 

även passa på att göra reklam för hemsidan! 

Gå gärna in och kika på www.bestservice.se 
 

 
Datainsamling hösten 2018 
55 sjukhus deltog i höstens datainsamling för 
kvalitetsmåtten och ni har nu fått ut resultaten. I 
skrivandets stund så är utvärderingsenkäten ute 
och vi hoppas få in användbar återkoppling från er.  
Något som är gemensamt från medlemmarna i 
expertgrupperna är att det finns intentioner att 
samla in extra information för att både kunna 
analysera men framförallt bedriva ett effektivt 
erfarenhetsutbyte. Vi i Förvaltnings- och 
utvecklingsorganisationen ser fram emot att jobba 
vidare med expertgrupperna kring detta under 
2019.  
 
Datainsamling våren 2019 
Ni kommer inom kort att få ut en länk där 
sjukhusen kan anmälas till vårens ”stora” 
datainsamling. Tanken är att anmälan ska vara 
mycket enklare framöver där det mesta av 
bakgrundsinformationen nu istället matas in av 
berörda i samband med datainsamlingen som sker 
under veckorna 10–13. Under denna tid skall 
verksamheten sammanställa data och genomföra 
de efterfrågade kvalitetsmätningarna.  
Utifrån den data vi har fått in gällande 

hyreskostnaden i organisationernas kök, kommer vi 
att ändra hyresschablonen något.   
Mer info om datainsamlingen kommer i januari.  

 
Inriktning 2019 
Likt expertgrupperna inom nätverket så har 

Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen också 

en aktivitetsplan för 2019. Övergripande så 

kommer vi att arbeta med följande: 

• Genomföra datainsamling våren 2019 

• Genomföra konferens för Erfarenhetsutbyte 

2019 

• Utveckla webbaserad datainsamling 

• Genomföra datainsamling hösten 2019 

• Genomföra Strategiskt Erfarenhetsutbyte 

hösten 2019 i samband med medlemsmöte 

• Genomföra förstudie samt utveckling gällande 

mätning av kundnöjdhet (vården) 

 

Konferens Erfarenhetsutbyte 2019 
I samband med att resultatet för vårens 
Nyckeltalsjämförelse är klart så kommer en dag för 
Erfarenhetsutbyte att hållas i Stockholm (tidigare 
kallat Benchlearning). Det finns vissa önskemål om 
att ha konferensen lunch till lunch. Konceptet 
kommer dock att testas med endagskonferens en 
gång till.  
Ni kan redan nu boka in 4 juni i era kalendrar. Vi 
återkommer kring lokal samt övriga praktiska delar 
längre fram.  
 
Kundnöjdhet 
På medlemsmötet i september diskuterades olika 
modeller för att mäta kundnöjdheten (vården). De 
olika alternativens för- och nackdelar medförde att 
inget beslut togs under mötet. Medlemmarna 
bestämde däremot att en djupare förstudie ska 
genomföras för att nå ett tryggt beslut i frågan. 
Förstudien kommer att rikta sig mot 
expertgrupperna och kommer bl.a. få fram en 
nuvarande situationsbild i 
medlemsorganisationerna. Arbetet kommer att 
projektledas av våra vänner på Ekan.  
 



 
 

 
 

 
Kontakt  
 

Ny mailadress!  
 
Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen nås 
numera via fou@bestservice.se  

 
Med vänlig hälsning  

Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen 

 

-Tomasz Syberyjski, Västra Götalandsregionen, 

-Karin Bylund, Region Västernorrland, 

-Andreas Anderberg, Landstinget i Värmland 

”Region Värmland 2019” 

-Jonas Larson, Landstinget i Kalmar län  

”Region Kalmar län 2019” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


